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Referat - Bestyrelsesmøde 
 
 
Dato 2. november 2016 

Deltagere Til stede:  
Jonas Bisgaard, Thomas Lundsgaard, Steen Jost 
 
Afbud:  
Frank Christiansen, Lars Thilker, Kim Carlsen 
 
Referent:  
Thomas Lundsgaard 
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Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Økonomi Budget for 2017 
Hvert bestyrelsesmedlem opretter et budgetoplæg for det område personen er 
ansvarlig for i organisationsdiagrammet. I forhold til konkrete budgetposter, 
henvises til budgettet for 2016 (Frank fremsender det til alle). Eksempel: Hvad 
skal der bruges på vedligehold af klublokaler i 2017. Se i øvrigt excelskabelon 
fremsendt af Thomas. 
 
Budgetoplæg sendes til Frank senest den 20. november. 

Opfølgning på lejemål Jonas kontakter Jesper vedr. mulighed for alternativt lejemål. Deadline til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

Træningsdragter Gennemgang af oplæg fra Veronica. Jonas tjekker Nike og Hummel dragten i 
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Sport 24 i Rødovrecentret og undersøger mulighederne med etablering af en 
klubaftale som kan give klubben en bonus på 3%. 
 

Kofukan trænermodul Kofukan trænermodul er blevet afhold. Næste modul afholdes søndag den 8. 
januar. 
 

IT systemstatus 
 

Wordpress blev foreslået som alternativ til det nuværende system. Steen og Kim 
kommer med et oplæg til en ny side i Wordpress. Deadline onsdag den 4. januar. 
 

Julebanko Der er udsolgt med 100 solgte pladser. Der er plads i lokalet til 140 personer, det 
undersøges om der kan åbnes for flere pladser end de 100. 
 

Status hold/trænere 
 

Det arbejdes med dette under Kofukan trænermodulerne og der er sat mål 
omkring principper for, planlægning og indhold af undervisning. Hvad gør vi fx for 
at holde på eleverne ? 
 

Organisationsdiagram 
 

Kort gennemgang og TBA er blevet tildelt. Thomas opdaterer diagtrammet. 
 

Trænerdag Afholdes lørdag den 11. februar. 
 

Klubstævne Forslag on afholdelse lørdag den 21. januar om dagen. 

Årshjul Gennemgang af årshjul. 
 
Reklamer i avisen til januar samt brochure. Steen koordinere med Jonas 
 

Øvrige emner Indkøb af støvsuger 
Steen køber en ekstra støvsuger. 
 
Ansøgning til kommunen  
Ansøgning i forbindelse med Tomiyama besøg. 
 
Graduering 
Der skal etableres forgraduering for alle hold. 
 

Næste møde De næste møder er onsdag den 7. december kl. 19:30. 

 

 

 

 

 


